Gyventojų užimtumu, jų teisių ir interesų saugojimu, asmens fizine ir psichine sveikata rūpinasi profesionali, kvalifikuota, spinduliuojanti žmogišką
šilumą, atjautą, pozityvumą ir viltį darbuotojų komanda.

Pareigybė
Direktorė

Vardas, pavardė, kontaktai
Jovita Černeckienė
Tel. Nr. 8-446-41290
El. p. jovita.cerneckiene@lgn.lt

Vyr. socialinė
darbuotoja

Jolanta Petraitienė
Tel. Nr. 8-446-69043
El. p. jolanta.petraitiene@lgn.lt

Socialinės
darbuotojos

Ineta Trakšelienė
Tel. Nr. 8-446-72007
El. p. ineta.trakseliene@lgn.lt
Inga Janušauskienė
Tel. Nr. 8-446-72007
El. p. inga.janusauskiene@lgn.lt

Atliekamos funkcijos
Organizuoja įstaigos darbą, kad būtų
įgyvendinti įstaigos tikslai ir vykdomos
nustatytos funkcijos. Užtikrina įstaigos
metinių veiklos planų bei veiklos
ataskaitų rengimą, užtikrina, kad
įstaigoje būtų laikomasi įstatymų ir kitų
teisės aktų, užtikrina racionalų lėšų ir
turto naudojimą, teisės aktų nustatyta
tvarką priima ir atleidžia darbuotos,
vykdo kitas funkcijas numatytas LR
įstatymuose, kituose teisės aktuose,
įstaigos nuostatuose.
Organizuoja, planuoja, koordinuoja
individualios priežiūros personalo
darbą, užtikrina kokybiškų socialinių
paslaugų teikimą Globos namų
gyventojams, atstovauja Globos namų
gyventojų
interesus
įvairiose
institucijose,
bendradarbiauja
su
kitomis
socialinėmis,
medicinos
įstaigomis, siekiant efektyvesnės
pagalbos Globos namų gyventojams,
veda reikalingą dokumentaciją.
Teikia
kvalifikuotas
socialines
paslaugas Globos namų gyventojams,
atsižvelgiant į gyventojų individualius
poreikius, galimybes, sveikatos būklę
siekiant
stiprinti
gyventojų
savarankiškumą bei užtikrinti kuo
geresnę gyvenimo kokybę.

Specialieji reikalavimai pareigybei
Turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių
mokslų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą. Turėti ne mažesnį
kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirties stažą arba ne
mažesnį kaip 5 metų darbo stažą socialinių paslaugų
organizavimo ir teikimo srityje. Mokėti savarankiškai
planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis
raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir
apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office
programiniu paketu.
Gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį socialinio darbo ar jam
prilygintą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnį
kaip 3 metų darbo stažą socialinio darbo srityje. Darbuotojas
turi turėti pakankamai socialinių, teisinių ir psichologinių
žinių, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti
informaciją, diegti ir tobulinti komandinio darbo principus,
turi būti pareigingu, atsakingu, tvarkingu, sąžiningu, gebėti
dirbti kolektyve bei turi gebėti bendrauti su pagyvenusiais ir
senyvo amžiaus asmenimis.
Gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį socialinio darbo ar jam
prilygintą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją. Socialinis
darbuotojas turi turėti pakankamai socialinių, teisinių ir
psichologinių žinių, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir
apibendrinti informaciją; turi gebėti tiksliai vertinti žmogaus
socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo
aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius
bei kitus galimus išteklius, organizuoti socialinį darbą ir
socialinių paslaugų teikimą. Socialinis darbuotojas turi

Socialinio
darbuotojo
padėjėjos

Eugenija Urbonienė
Vida Brazaitienė
Ona Baršienė
Dalia Košienė
Rasa Špelverienė
Tel. Nr. 8-446-61823

Užimtumo
specialistė

Edita Gaižauskienė
Tel. Nr. 8-446-69043
El. p. edita.gaizauskiene@lgn.lt

Bendrosios
praktikos
slaugytojos

Rima Jurgutienė
Tel. Nr. 8-446-71813
El. p. rima.jurgutiene@lgn.lt
Audronė Leonavičienė
Tel. Nr. 8-446-71813
El. p.
audrone.leonavicine@lgn.lt

Teikia Globos namų gyventojams
buitines ir higienos paslaugas, maudo,
prausia ir maitina gyventojus, palaiko
jų aplinkos švarą ir tvarką, stebi
gyventojų būseną ir apie tai informuoja
kitus įstaigos specialistus, dirba
komandoje su kitais Globos namų
darbuotojais bei veda reikiamą
dokumentaciją.
Užtikrina
kokybišką
gyventojų
užimtumą ir laisvalaikį globos
namuose bei koordinuoja šias veiklas,
atsižvelgiant į gyventojų individualius
poreikius,
pomėgius,
galimybes,
sveikatos būklę siekiant stiprinti
gyventojų
savarankiškumą
bei
užtikrinti kuo geresnę gyvenimo
kokybę.

Teikia sveikatos priežiūros, slaugos
paslaugas Globos namų gyventojams,
kad būtų patenkinti gyventojų
gyvybiniai poreikiai bei suteikta šiuos
poreikius atitinkanti slauga, priežiūra ir
pagalba.

pasižymėti, tokiomis savybėmis kaip tolerancija,
geranoriškumas,
atsakingumas,
sąžiningumas,
kūrybiškumas bei iniciatyvumas.
Gali dirbti asmuo turintis ne mažesnį kaip vidurinį
išsilavinimą, bei
socialinio darbuotojo padėjėjo
kvalifikaciją, turi gebėti bendrauti su pagyvenusiais ir
senyvo amžiaus asmenimis, suvokti ligos ir negalios poveikį
žmogui, gebėti teikti įvairių rūšių asmens higienos
paslaugas, mokėti pasirinkti priemones ir įrankius patalpų
priežiūrai, mokėti tvarkyti ir valyti patalpas, pildyti
žurnalus. Darbuotojas turi būti pareigingu, atsakingu,
tvarkingu, sąžiningu, gebėti dirbti kolektyve.
Gali dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį
universitetinį socialinių mokslų srities išsilavinimą ar jam
prilygintą išsilavinimą. Darbuotojas turi išmanyti
užimtumo, laisvalaikio, terapines (ar susijusias su tuo)
veiklos sritis, mokėti groti muzikos instrumentu arba turėti
rankdarbių gamybos įgūdžių, arba terapinių užsėmimų
įgūdžių. Darbuotojas turi turėti pakankamai socialinių,
teisinių ir psichologinių žinių, mokėti kaupti, sisteminti,
analizuoti ir apibendrinti informaciją; turi gebėti tiksliai
vertinti žmogaus socialinę situaciją, poreikius, sugebėjimus,
galimybes, atsižvelgti į jo individualumą, vadovaujantis jo
poreikiais parinkti užimtumo pobūdį; gebėti planuoti ir
organizuoti savo darbą, dirbti komandoje. Darbuotojas turi
pasižymėti, tokiomis savybėmis kaip tolerancija,
geranoriškumas,
atsakingumas,
sąžiningumas,
kūrybiškumas bei iniciatyvumas
Gali dirbti asmuo turintis ne žemesnį kaip aukštesnįjį
išsilavinimą, turintis bendrosios praktikos slaugytojo
licenciją, su teise verstis bendrąją slaugos praktika.
Slaugytojas turi gebėti bendrauti su senais ir neįgaliais
gyventojais, suprasti jų problemas, reaguoti į pastabas;
sugebėti suprasti, kokią įtaką žmogaus sveikatai daro įvairūs
veiksniai, žinoti dažniausiai pasitaikančių ligų simptomus,
kilmę, jų plitimo būdus, galimas komplikacijas ir jų

Slaugytojų
padėjėjos

Jurina Mozerienė
Tel. Nr. 8-446-71813
El. p. jurina.mozeriene@lgn.lt
Silva Gumuliauskien
Sigutė Paliokienė
Violeta Šegždienė
Birutė Klėtkienė
Rasa Mikašauskienė
Violeta Andruškienė
Živilė Šalnaitytė
Reda Bakuvienė
Daiva Giliuvienė

išvengimo būdus, sergančių ir mirštančių gyventojų slaugos
ypatumus bei būti paslaugiu, rūpestingu, sąžiningu, gebėti
dirbti komandinio darbo principu.
Teikia slaugos paslaugas Globos namų
gyventojams,
padeda
bendrosios
praktikos
slaugytojui
teikti
kvalifikuotas slaugos paslaugas, atlieka
darbą prižiūrint ar kartu su bendrosios
praktikos
slaugytoju
ir
dirba
savarankiškai,
pagal
duotus
nurodymus.

Tel. Nr. 8-446-61823
Kineziterapeutė

Roberta Augaitytė
Tel. Nr. 8-446-71813

Teikia
kineziterapijos
paslaugas
gyventojams, gyventojų ligų ir traumų
prevencijai,
sveikos
gyvensenos
skatinimui ir mokymui, siekia vystyti,
palaikyti ir (ar) atkurti optimalias
judėjimo ar kitas funkcines galimybes,
kai judėjimas ar kitos funkcijos yra
pažeistos dėl amžiaus, traumos, ligos ar
aplinkos veiksnių, siekia stiprinti
gyventojų
savarankiškumą
bei
užtikrinti kuo geresnę gyvenimo
kokybę.

Gali dirbti asmuo turintis ne mažesnį kaip vidurinį
išsilavinimą, bei būti išklausęs LR Sveikatos apsaugos
ministerijos patvirtintą mokymo programą ir turėti
kvalifikacijos pažymėjimą.
Turi gebėti bendrauti su pagyvenusiais ir senyvo amžiaus
asmenimis, suvokti ligos ir negalios poveikį žmogui, gebėti
teikti įvairių rūšių asmens higienos paslaugas. Darbuotojas
turi mokėti pasigaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus
mokėti pasirinkti priemones ir įrankius patalpų priežiūrai,
mokėti tvarkyti ir valyti patalpas, pildyti žurnalus.
Darbuotojas turi būti pareigingu, atsakingu, tvarkingu,
sąžiningu, gebėti dirbti kolektyve.
Turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimas su
profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam
prilygintu išsilavinimu ir turi būti aukštojoje mokykloje
baigęs kineziterapijos studijų programą ir įgijęs
kineziterapeuto kvalifikaciją. Kineziterapeutas turi
išmanyti: žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją,
biomechaniką, žmogaus amžiaus ir lyties ypatumus,
kineziterapijos poveikį žmogaus organizmui, ergonomikos
principus, fizinių ir fizikinių veiksnių poveikį ir taikymą,
judesių valdymą, fizinių pratimų atlikimo principus,
fiziologinius, patologinius, struktūrinius ir funkcinius
pokyčius, kurie gali turėti įtakos paciento sveikatos būklei
ir kineziterapijos eigai, įvairaus amžiaus žmonių
psichosocialinės elgsenos ypatumus. Kineziterapeutas turi
turėti pakankamai socialinių, teisinių ir psichologinių žinių,
mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti
informaciją; gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti
komandoje su kitais Globos namų specialistais. Darbuotojas
turi pasižymėti, tokiomis savybėmis kaip tolerancija,
geranoriškumas,
atsakingumas,
sąžiningumas,
kūrybiškumas bei iniciatyvumas.

Sandėlininkė

Gitana Juškienė
Tel. Nr. 8-446-72324
El. p. jurina.mozeriene@lgn.lt

Ūkvedys

Pranas Mikaitis
Tel. Nr. 8-446-72324

Virėjos

Vilma Urbonienė
Gintarė Juciuvienė

Virėjo padėjėjos

Audra Genienė
Laima Trajanauskienė

Vairuotojas

Vytautas Aldukevičius

Aprūpina maisto produktais, higienos,
valymo priemonėmis bei kitomis
reikiamomis
priemonėmis.
Veda
apskaitą, kad būtų užtikrinama
tinkama įstaigos veikla bei organizuoja
ir atlieka kitus buities darbus, kad būtų
užtikrinama tvarka ir švara Globos
namuose.
Prižiūri ir tvarko Globos namų aplinką,
prižiūri ir remontuoja pastato, statinių
ir vidaus patalpų, buities, elektros,
šiluminio ūkio, katilinės, vandentiekio,
santechninių ir kitus įrengimus,
organizuoja ir atlieka kitus ūkio ir
buities darbus.

Gali dirbti asmuo turintis ne žemesnį kaip aukštesnįjį
išsilavinimą, turintis žinių ir įgūdžių tvarkyti maisto
produktų, higienos bei valymo priemonių, kieto ir minkšto
inventoriaus apskaitą.
Gebėti dirbti kolektyve bei organizuoti savo darbą, būti
pareigingu, atsakingu, tvarkingu, sąžiningu.

Padeda virėjui maisto paruošimo
procese bei prižiūri ir valo virtuvės ir
valgyklos patalpas.
Nuveža Globos namų transportu
gyventojus į sveikatos priežiūros
centrus ar kitas medicinines įstaigas,
esančias Tauragės rajone ir reikalui
esant už rajono ribų bei vykdo
funkcijas prižiūrint ir tvarkant Globos
namų aplinką, teritoriją ir padeda
ūkvedžiui
eksploatuoti
šilumos
energijos teikimo įrenginius.

Darbuotojas turi būti pareigingu, atsakingu, tvarkingu,
sąžiningu.

Gali dirbti asmuo turintis ne žemesnį kaip profesinį
išsilavinimą, turi turėti katilų priežiūros meistro, darbuotojų
saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos pažymėjimus,
energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą, vairuotojo
pažymėjimą bei ūkio darbų patirties. Darbuotojas turi būti
pareigingu, atsakingu, tvarkingu, sąžiningu, gebėti dirbti
kolektyve bei turi gebėti bendrauti su pagyvenusiais ir
senyvo amžiaus asmenimis.
Ruošia ir pateikia maistą Globos namų Darbuotojas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą
gyventojams.
ir profesinę kvalifikaciją bei turėti žinių ir įgūdžių
kokybiško maisto gaminimui ir pateikimui gyventojams.
Darbuotojas turi gebėti dirbti komandoje su kolektyvu ir
organizuoti savo darbą bei būti pareigingu, atsakingu,
tvarkingu, sąžiningu ir gebėti bendrauti su pagyvenusiais ir
senais žmonėmis.

Gali dirbti asmuo turintis vairuotojo pažymėjimą bei
atitinkamą kategoriją Globos namų transporto priemonėms
vairuoti bei ūkio darbų patirties. Darbuotojas turi būti
pareigingu, atsakingu, tvarkingu, sąžiningu, gebėti dirbti
kolektyve bei turi gebėti bendrauti su pagyvenusiais ir
senyvo amžiaus asmenimis.

